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برگزیدگان نوبل شيمی از آغاز تا امروز

چکیده
آلفرد نوبل  در سال 1896 جایزه نوبل را با این نیت و آرزو پایه گذاری کرد تا دانشمندان و فرهیختگانی را مورد تفقد و تشویق قرار دهد که 
در بهتر کردن شرایط  زندگي  انسان ها سهم بسزا داشته اند. این جایزه که عمال  اعطاء آن توسط بنیاد  نوبل  از سال  1901 شروع شده،  هر 
ساله  در 5  رشته فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح به برجستگان هر پنج شاخه یاد شده  اعطاء می شود و  تاکنون توانسته است  موجب  
ارتقاء دانش بش��ری ش��ود. در این مقاله به مناسبت سال جهاني شیمي)2011(، اسامی و موضوع تحقیق برندگان جایزه نوبل شیمي از ابتدا تا 

کنون  مرور مي شود. 
برگزیدگان نوبل شیمی پنج کشور اول به ترتیب از کشور هاي آمریکا ، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ژاپن مي باشند. نکته قابل  اشاره در سال های 
آغازین اعطاء  جایزهنوبل  از کشور آمریکا و بریتانیا گزارش نشده است ، پس از بیست سال، نخست، نام  بریتانیا و پس از 32 سال نام آمریکا 
در جدول برگزیدگان نوبل آمده است. قرار گرفتن کشور ژاپن در میان پنج کشور اول برگزیدگان نوبل، نشان می دهد که  شیمی از اهمیت 
خاصي براي دانشمندان این کشور بر خوردار است، علیرغم اینکه در کل جوایز نوبل در رده های پائین قرار دارد. سهم زنان دانشمند از نوبل 
ش��یمی 4 نفر )2/5 درصد( و  س��هم روس��یه در نوبل شیمی 1/2 درصد می باشد.نکته حائز اهمیت دیگر در اعطاء جوایز نوبل ، تعلق گرفتن 
جایزه نوبل به آن دسته از شیمیدانانی است که در قلمرو علوم زیستي و پزشکي فعالیت مي نمایند.  بطور تقریب می توان گفت که این دسته 
از دانشمندان  در ربع قرن اخیر توانسته اند 40 % از مجموع  کل جوایز شیمی که در قلمرو علوم زیستي مي باشد را  بخود اختصاص دهند و 

در زمینه پزشکي هم شیمیدان ها جوایز متعدد نوبل پزشکي را دریافت نموده اند.
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 پیشگفتار          
 سال 2011توسط س��ازمان جهاني یونسکو تحت عنوان« سال جهاني
 شیمي« نامگذاري شده است، از این رو به پیشنهاد  سردبیر مجله وزین
 نش��اء  علم ، به منظور پاسداش��ت این عنوان  بر آن ش��دیم تا یادی از
 انسانهایی به نمائیم که در به ثمر نشستن درخت تنومند علم شیمی سهم
 به سزایی داشته اند. شکی نیست که دانشمندان برای گرفتن جایزه تالش
 نمی کنند. آن¬ها بیشتر توجه خود را معطوف کاری می کنند  که شایسته
 ارتقاء دانش بش��ری اس��ت . نیروی جلو برنده آنها ارضای کنجکاوی
 ذهنی  و مبارزه برای گش��ودن رازی از رازهای جهان هستی است. اما
 همانگونه که در ش��عر مارگوت بیگل نیز نهفته است. زندگی به امواج
 دریا مي ماند/ چیزی به س��احل می برد و چیزی دیگر را می شوید/ به
 سرکشی ، انبوه ماسه ها را با خود می برد/ اما تواند بود که تخته پاره ئی
 نیز با خود به ساحل آرد تا کسی بام کلبه اش را بدان بپوشاند/.  گاهی
 آنچه از ای��ن تالش ها برجای می ماند در نگاه دیگر انس��انهایی که در
 جایگاه نظاره گری هستند، شایسته  نشاندن در قله دستآوردهای بشری
 هر عصر اس��ت. در حقیقت، آن دس��تآوردها خشت های علوم بشری
 هستند و هر پژوهش��گری که گام در راه علم می گذارد، برای ساختن
 خانه  آباد فردا است. این نوشتار ادای دینی کوچک است برای آنانی که

 با تالش پیوسته خویش راهی برای ترویج دانش شیمی  گشوده اند.
 آلفرد نوبل، بنیانگذار و پش��تیبان مالی جایزه ی نوبل، مخترع دینامیتی
 است  که تا کنون صدها هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. راهی
 ک��ه او برای جبران بکارگیری نامناس��ب از اخت��راع خویش در پیش
 گرفت، بخش��یدن ثروتی بود که از راه فروش دینامیت کسب کرد. او
 این ثروت را در اختیار بنیادی گذاش��ت که پس از مرگ او در س��ال
 1901تشکیل شد و بنیاد نوبل نام گرفت تا هرساله از سود بدست آمده
 از س��رمایه گذاری ثروت نوبل جوایزی برای دانشمندان و پیشگامان
 علم در ش��یمي، فیزیک، پزش��کی، ادبیات و صلح  که خدمتی ارزنده

  ارائه داده اند، اهدا شود.
 جایزه ش��امل یک مدال، یک گواهینامه و  یک جایزه ی نقدی اس��ت .
 مدال در هر دو س��مت مزین به نیمرخ آلفرد نوبل اس��ت. ارزش پولی
 جایزه  نوبل در طول س��ال ها بین 30,000 تا1,000,000 دالر در نوسان
  بوده است، روند تقسیم جایزه  مشترک بین دو یا سه نفر، از سال 1929
 آغاز ش��د و باعث کاهش سهم  پولی دریافت کنندگان  مشترک جایزه
 نوبل شد. هیئتی که برندگان این جایزه را بر می گزیند، شامل پنج کمیته 
 اختصاصی متش��کل از س��ه تا پنج عضو است. در مورد نوبل شیمی و
 فیزیک، این داوری بر عهده ی آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم
 است]1[. جایزه ای با چنین ارزش مادی و اعتباری چشم گیر که  مورد
 توجه تمامی محافل است و هر دانشمندی و هر ملتی آرزوی دریافت
 آنرا دارد، اگر چه فرایند اعطاي این جایزه نمی توانس��ته بدوراز اش��تباه
 های داروی باشد؛ اما بندرت ، پیش آمده که برنده ای به راستی شایستگی
 دریافت جایزه را نداشته است. برای نمونه؛ می توان به »یوهانس فیبیگر«
 پاتولوژیس��ت دانمارکی  اشاره کرد که در س��ال 1926 برنده  جایزه ی
 پزشکی شد. این در حالی است که  پژوهشهای او برای تکثیر غده های
 بدخیم به طور جدی دارای اشکال هایی بود]2[. همچنین است  نادیده
 گرفتن کارهای »پالسکو« و »زولزر » دانشمندان به ترتیب  رومانیایی و

 آلمانی در اهدای نوبل پزش��کی سال 1924 . در  این سال، جایزه نوبل
   به طورمش��ترک به » بانتینگ » و »مک لئاد«  رسید که کارشان به نوعی
 تکرار کارهای دانشمندان رومانیایی و آلمانی یاد شده بود و تا مدتها  سر
 و صدای زیادی هم در پی داشت و دسترسی به اسناد آن محرمانه تلقی
 می شد]3[ .اما به هر حال، نحوه  نگرش بی طرفانه  اعضای کمیته گزینش
 برندگان، در رشته های گوناگون و پیمان آن ها نسبت به نیت آلفردنوبل
 مبنی    بر« اهدای جوایز بی توجه به ملیت افراد و بر اساس لیاقت آنها،
 چه اس��کاندیناوی و چه غیر آن »تاکنون بیشتراز سوی همگان پذیرفته

شده و با اعتراض های خیلی جدی مواجه نشده است]4[.
 از زمانی که جایزه  نوبل از س��ال 1901 برای نخس��تین بار اهدا شد،
 این جایزه  وقف برجس��تگان و پیش��گامان عل��وم و ادبیات و صلح
 شده و تا کنون مایه شهرت و اعتبار انسان هایی برجسته و متفکران و
 پژوهشگرانی شاخص شده است . این چنین به نظر می رسد که آلفرد
 نوبل به دلیل س��ابقه  کاری در علم شیمی توجه ویژه ای به این بخش
 از رقابت جهانی داش��ته اس��ت. شکل های 1 و 2 به ترتیب شمار کل
 جوایز نوبل درپنج رشته  و شمار کل جوایز نوبل شیمی را  به تفکیک
 نام کش��ور  ها نش��ان می دهد. درصد تصاحب جوایز نوبل به وسیله

کشورهای گوناگون در جدول 1 آورده شده است.

 شکل 1:سهم کشور های گوناگون از کل جوایز نوبل

شکل2: سهم کشور  های گوناگون ازجوایز نوبل شیمی
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ژاپن          فرانسه          بریتانیا           آلمان         آمریکا
 هلند           کانادا          اتریش          سوئد        سوئیس
 نروژ          بلژیک         استرالیا         لهستان         روسیه
  سایر کشورها           ایتالیا        دانمارک

ژاپن          فرانسه         بریتانیا            آلمان          آمریکا
 قدس اشغالی           کانادا           اتریش           سوئد        سوئیس
 اسکاتلند          لهستان          روسیه       مجارستان            هلند
             سایر کشورها        نیوزیلند
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 ظهور زیس��ت شناس��ی مولکولی، نمونه ای بارز از همکاری علوم در
 پی ریزی پیشرفت های علمی و فناوري  مورد نیاز بشری است. زیست
 شناسی نوین که بعد از جنگ جهانی دوم و بر پایه ی وفور فرآورده های

ایزوتوپی بشری شکل گرفت]5[.
 گسترده شدن فراسوي ناشناخته  های زیستی، نیازمند ابزارهایی ریزبین
  دیگر رش��ته های علوم از جمله ش��یمی بود. از طرفی ش��یمیدان ها با
 درک  درس��ت این واقعیت، بخشی از توانمندی های خود را به سوی
 علم نوین زیس��ت شناسی سوق دادند. دستآورد این رویکرد مشفقانه
 که تاری��خ آن کم و بیش به انتش��ار کتاب »زندگی چیس��ت« اروین
 شرودینگر در س��ال 1934 بر می گردد،]7و6[  پیدایش شیمیدان هایی
 بود که تاثیرهای ش��گرف و انقالبی در توسعه  روش های آنالیز کمی
 و کیفی علم زیس��ت شناسی گذاش��تند. ابداع روش RCP   در سال
 1929 توسط  بی. مولیس، انقالبی در تهیه اسیدهای نوکلئیک به شمار

 می رود]8[.

 جدول 1: در صد سهم کشور های گوناگون در دریافت  جوایز نوبل
شیمی تا سال 2011

 نگاهی گذار به فهرس��ت دریافت کنندگان جایزه نوبل شیمی در  ربع
 قرن اخیر نیز  نشان می دهد که درصد بیشتری از برندگان نوبل شیمی،
 دانش��مندانی بودند که زمین��ه  کاری خود را به قلمرو علوم زیس��تي
 کش��انده اند. کار بر روی س��اختار ریبوزوم در س��ال 2009 از جمله
 ارزشمندترین پژوهش های بین رشته ای به شمار می آید. بررسی زمینه 
 کاری برگزیدگان نوبل، درخش��ان ترین دست آوردهای علمی آنان و
 تاثیرهای بی اندازه ای که بر جامعه  بش��ری داشته اند، بسی آموزنده و
 الهام بخش خواهد بود. جدول 2 نشانگر نام، ملیت، تاریخ و موضوع

پژوهش برگزیدگان نوبل  شیمی می باشد .

تقدیر و تشکر
 نویسندگان این نوشتار از  آقای دکتر عباس امینی منش که در مطابقت
 دادن واژگان ش��یمی با معادل رایج آن قبول زحمت نمودند و با نقطه

نظراتشان در تکمیل نهایی این نوشتار، کمال سپاسگذاری را دارند.
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 جدول 2 : نام، ملیت و تاریخ کشف و موضوع پژوهش برگزیدگان
 نوبل شیمی
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